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Úvodní slovo ředitelky
Máme za sebou další rok fungování Spokojeného domova. V první řadě
děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci. Děkuji i těm, kteří
v loňském roce naše řady opustili, a rovněž i nově příchozím, kteří je
nahradili.
I přes nedostatek pracovníků v sociálních službách se nám daří služby
zajišťovat a držet filozofii flexibility a časové dostupnosti. V případě
osobní asistence je to 7 dní v týdnu 24 hodin denně 365 dní v roce,
a i v případě pečovatelské služby minimálně od 6 do 22 hodin 7 dní
v týdnu po celý rok. Tato dostupnost bohužel ještě není
celorepublikovým standardem.
Poděkování za dlouhodobou spolupráci a podporu patří také obcím.
Právě péče o občany i těch nejmenších obcí patří dlouhodobě do naší
filozofie. Jsme rádi, že i obce si potřebnost péče uvědomují a že
spolupráce probíhá ve prospěch seniorů a handicapovaných, kteří
v daných obcích žijí. Rok od roku s námi spolupracuje čím dál více obcí.
Vzhledem k demografickému vývoji je také stále výraznější další
z našich priorit, a to péče i o lidi upoutané na lůžko, kteří mohou zůstat
díky našim službám v domácím prostředí a nemusejí se stěhovat do
pobytových zařízení. Dlouhodobě vzrůstá počet osob, o které se
staráme, a ukazuje se tak, že rozvoj služeb v přirozeném prostředí je
jednou z cest, jak řešit stárnutí populace.
I v dalších letech budeme usilovat o to, aby Spokojený domov držel
vysoký standard podle výše zmíněných kritérií. Nejenže tím pomůžeme
potřebným v okruhu naší působnosti, ale budeme třeba i příkladem
a inspirací pro podobné poskytovatele sociálních služeb v jiných
regionech.
Bc. Kamila Sedláková
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O Spokojeném domově
Posláním Spokojeného domova, o. p. s., je „snadnější život nejen ve
stáří a nemoci“ při poskytování zaregistrovaných sociálních služeb, ale
i dalších služeb pro rodinu a domácnost.
Sociální služby Vám v domácím prostředí zajistí pomoc při péči o vlastní
osobu (např. hygiena, oblékání), stravování (příprava a podání jídla
a pití), péči o domácnost (úklid, praní prádla, nákupy apod.), kontaktu se
společenským prostředím (doprovody k lékaři, za kulturou, na úřady
a další místa).

Oblast poskytování služeb:
• Služby poskytujeme v okruhu zhruba 15 km od našich kontaktních míst
v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově a Jičíně (v obvodu
obce s rozšířenou působností Jičín) a Horních Počaplech.
• Služby poskytujeme nejen ve městech, ale i v malých obcích těchto
regionů.

Název a sídlo organizace:
Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Na Návsi 44, Mnichovo Hradiště –
Veselá
IČ: 29043913
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Kontaktní místa (stav k 1. 6. 2019):
Kontaktní místo VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ
(sídlo vedení společnosti)
Na Návsi 229 (podkroví Domu Ludmila), PSČ 295 01
Kontaktní osoba: Helena Patřičná
Provozní doba: čtvrtek 9:00–16:00 a dle telefonické domluvy –
tel.: 774 341 170 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV
Palackého 1327, PSČ 293 01
Kontaktní osoba: Helena Patřičná
Provozní doba: úterý 8:00–16:00 a dle telefonické domluvy –
tel.: 774 341 170 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo TURNOV
Zborovská 519 (budova hotelové školy – boční vchod ze Žižkovy ulice),
PSČ 511 01
Kontaktní osoba: Petra Skalická
Provozní doba: úterý 7:30–15:30, čtvrtek 8:00–16:00 a dle telefonické
domluvy – tel.: 773 503 087 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo JIČÍN
Křižíkova 1099, 506 01 Jičín
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Mrázková
Provozní doba: úterý 7:30–15:30, čtvrtek 8:00–16:00 a dle telefonické
domluvy – tel.: 725 447 327 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo HORNÍ POČAPLY
Horní Počaply 178, 277 03 Horní Počaply
Provozní doba: úterý 7:30–15:30, čtvrtek 8:00–16:00 a dle telefonické
domluvy – tel.: 774 610 414 (pondělí až pátek 8:00–16:00)
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Přehled poskytovaných služeb
Osobní asistence
Osobní asistence pomáhá osobám s postižením zvládat každodenní
běžné činnosti v jejich přirozeném prostředí. Služba obsahuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, pomoc při zajištění či podávání stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti apod. Cílovou skupinu tvoří osoby od 6 let věku až po
starší seniory (nad 80 let). Též poskytujeme osobní asistenci dětem ve
škole. Službu poskytujeme dle potřeb uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin
denně.

Pečovatelská služba
Pečovatelskou službou je lidem se ztrátou soběstačnosti umožňován
důstojný život ve vlastním domácím prostředí v průběhu celého dne a to
po celý týden, dle přání uživatele. Cílovou skupinu uživatelů tvoří senioři,
kteří nemají dostatek soběstačnosti, ale rádi by co nejdéle setrvali
v domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Dále osoby vracející se z LDN
nebo jiných typů ústavní péče do domácího prostředí, a to se sníženou
soběstačností a adaptabilitou na původní domácí prostředí a osoby se
zdravotním postižením. Základní myšlenkou organizace je poskytnout
služby především v menších obcích, kde je jinak tento typ služeb hůře
dostupný. Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu od 6 do 22
hodin.

Odlehčovací služby
Odlehčovacími službami jsou zastupovány osoby pečující o své blízké
se ztrátou soběstačnosti v přirozeném prostředí, dle jejich potřeb. Služby
jsou nabízeny osobám starším 19 let se sníženou soběstačností
z důvodu věku, zdravotního postižení a osobám, které samy pečují
o osobu blízkou. Služba je poskytována všem potřebným s maximálním
ohledem na jejich osobní přání a individuální potřeby. Odlehčovací
služby poskytujeme v časovém rozmezí dle domluvy.
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Odborné sociální poradenství
Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu nebo
pomoc při řešení nepříznivé životní situace, aby se občan lépe orientoval
ve své náročné životní situaci, a pomoci mu nalézt strategii směřující ke
zlepšení kvality jeho života.
Cílovou skupinou odborného sociálního poradenství jsou osoby s jiným
zdravotním postižením a senioři. Zájemcům o poradenství poskytujeme
základní informace pro akutní řešení jejich nepříznivé životní situace.
V případě dalších potřeb pomoci, které nemůže naše společnost
poskytnout, je odkážeme na další organizace, které jsou kompetentní
jejich problém uspokojivě vyřešit – Úřad práce, obecní úřady, jiné
neziskové organizace, které se na takovou cílovou skupinu zaměřují.
Zájemcům o službu odborné sociální poradenství z oblasti námi
primárně vymezených skupin nabízíme pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Je zde možná
přímá návaznost na registrované služby Spokojeného domova, o. p. s.
Samozřejmostí je možnost kontaktovat odborného sociálního pracovníka
telefonicky,
emailem
nebo
písemně.
V
případě
nutnosti
počítáme s možností schůzky i mimo „návštěvní“ hodiny.
Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.
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Statistika poskytnutých sociálních služeb
V roce 2018 jsme pomohli zůstat
v
domácím
prostředí
234
lidem
v 74 obcích. Poskytli jsme jim 32 229
hodin péče. Na cestách k nim jsme strávili
5 779 hodin a ujeli 180 685 km.

Osobní asistence u handicapovaných dětí ve
škole
Osobní asistenci v roce 2018 jsme zajišťovali celkem 9 dětem. V lednu
roku 2018 se ve speciální třídě I._S předala funkci osobního asistenta
paní Petra Skalická slečně Barboře Dorňákové. Ta společně se slečnou
Radkou Lischkovou poskytovaly asistenci celkem 5_dětem. Ve třídě
II._S poskytovala asistenci paní Kristýna Řeháčková 2 dětem. Asistentky
se zúčastnily několika školních výletů a v červnu na zakončení školního
roku si děti za zvuku kytar opekly buřty v nedalekých Dolánkách.
Od nového školního roku (2018/2019) proběhlo několik změn. Jednou
zásadní změnou je ve třídě I._S to, že od září přibyli další dva žáci,
celkem tato třída čítá 7 dětí. Další změnou je, že v této třídě poskytuje
osobní asistenci pouze jedna asistentka, konkrétně B. Dorňáková. Dále
ve třídě II._S stále poskytuje službu paní K._Řeháčková 2 dětem, ale jen
dva dny v_týdnu.
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Od října 2018 poskytujeme osobní asistenci ve třídě II._S 1 žákovi
z projektu s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“
v Libereckém kraji“ Turnov, Železný Brod – osoby se zdravotním
postižením, „Osobní asistence“ v_souladu se ZSS, vyhláškou v rámci
projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním
postižením
Libereckém
kraji“,
registrační
číslo
projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, financovaného z Evropského
sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a_rozpočtu Libereckého kraje
v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Od začátku školního roku jsme s dětmi byli
na výletech a navštívili jsme několik
divadelních představení.
Dále jsme se zúčastnili pietního aktu na
místím hřbitově, kde jsme uctili památku
padlých legionářů.
S podzimem se pomalu blížil adventní čas
a čas vánočních besídek. Nacvičili jsme
s dětmi krátké pásmo básniček a vánočních koled. Celkem jsme
vystupovali 4x, a to na mikulášské nadílce ve stacionáři „Slunce všem“,
v Troskovicích na slavnostním rozsvěcení vánočního stromku,
v Turnovské sokolovně společně s klienty zařízení „Fokus“, a naposledy
v Domově důchodců Turnově „Pohoda“, kde jsme krátké pásmo
předvedli 3x.
Po sérii vystoupení jsme se s dětmi
chystali na vánoční nadílku, a tak
21. prosince jsme za zvuku koled s dětmi
oslavili „Štědrý den“. Rozkrojili jsme
jablíčko,
pouštěli
jsme
lodičky
z_ořechových skořápek, předali jsme si
dárečky a popřáli hodně zdraví do nového
roku.
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Významné události a aktivity v roce 2018
Na jaře jsme z příspěvku Nadace Charty 77 – Konto Bariéry zakoupili tři
mechanické vozíky a příslušenství k nim. Domovu
Pod Lípou a Dětskému domovu Na Celně jsme
darovali přebytky hygienických pomůcek.
K 31. červenci 2018 ukončil pracovní poměr ve
Spokojeném domově provozní ředitel Jaromír Veselý.
Pozice provozního ředitele nebyla obsazena nikým
novým. V souvislosti s odchodem pana Jaromíra
Veselého došlo i ke změně organizační struktury
organizace. Vznikla pozice vedoucí provozu, kterou
zastává
Markéta
Machová
Osmíková. Ta předtím působila ve
Spokojeném
domově
jako
vedoucí
Královéhradecký kraj.

oblasti

I v roce 2018 Spokojený domov kladl důraz na
vzdělávání zaměstnanců. Tentokrát mimo jiné využil
odbornosti a zkušeností
přímo
ředitelky
Spokojeného
domova
Kamily Sedlákové, která
v rámci několika cyklů
proškolila pracovníky v problematice péče
o uživatele upoutaného na lůžko a s tím
souvisejícími tématy hygieny, prevence
dekubitů, přesunů na vozík apod. K co nejreálnějšímu proškolení
pracovníků byla pořízena i figurína pro nácvik pečovatelských
dovedností ve výše zmíněných oblastech.
Spokojený domov se rovněž zapojil do realizace veřejné zakázky
financované z Operačního programu Zaměstnanost Evropského
sociálního fondu v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou,
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projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním
postižením v Libereckém kraji“ (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15
005/0003862), ze státního rozpočtu a rozpočtu Libereckého kraje.
Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby
„Osobní
asistence“
v Libereckém kraji – část 8 –
Turnov, Železný Brod –
osoby
se
zdravotním
postižením“.

Časopis Spokojený domov
V roce 2018 vyšlo tradičně 6 čísel zpravodaje
Spokojený domov. Kromě informací o naší
činnosti jsme v něm přinesli i řadu praktických
informací, články na témata historie a kultury,
ankety se starosty obcí, seriál „Bylinky kolem
nás“ a v neposlední řadě pravidelné rozhovory.
Ty nám poskytli herec Miroslav Táborský,
moderátorka Jolana Voldánová, komik Petr
Vydra, herec Ota Jirák, koučka Lenka
Markovičová a farář Ondřej Halama.

Víceúčelová místnost ve Veselé
V roce 2018 pokračovaly aktivity v naší
nové víceúčelové místnosti v Domě
Ludmila ve Veselé. Kromě řady školení
zde probíhaly pravidelné schůzky
neformálního spolku genealogů.
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Další aktivity v roce 2018

3. března 2018:
Bál Spokojeného domova v Nové Vsi
u Bakova (2. ročník)
28. března 2018:
návštěva moderátorky Jolany Voldánové
30. května 2018:
setkání s předsedou spolku Nestárni blbě
Jakubem Žákovcem
13. června 2018:
beseda s Kateřinou Maxovou na téma
předsudků o handicapovaných mezi
veřejností
15. září 2018:
Účast na Sousedské slavnosti
v Mnichově Hradišti
22. září 2018:
Šachový turnaj v Dolním Bousově
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Zaměstnanci v roce 2018
K 1. lednu 2018 pracovalo ve společnosti Spokojený domov, o. p. s.,
55 zaměstnanců, z toho jen 4 muži. 38 zaměstnanců pracovalo na
pracovní smlouvu a 17 zaměstnanců na dohody (DPP a DPČ).
K 31.12.2018 u nás pracovalo celkem 64 zaměstnanců, z toho stále jen
4 muži. Na pracovní smlouvu bylo zaměstnáno 44 osob a s 20 osobami
byly uzavřeny dohody (DPP a DPČ).
Z celkového počtu zaměstnanců ke konci roku 2018
2 zaměstnankyně na rodičovské dovolené a 1 na mateřské.

byly

Během roku k nám nastoupilo 70 zaměstnanců (34 na pracovní smlouvu
a 36 na dohody), ale zároveň 61 zaměstnanců ukončilo zaměstnání
(28 na pracovní smlouvu a 33 dohod).
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Zpráva o hospodaření
Spokojený domov, o. p. s., je samostatnou právnickou osobou založenou
za účelem poskytování obecně prospěšných sociálních služeb.
Společnost byla založena v souladu se zákonem č. 231/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v přechodných
ustanoveních § 3050 obecně prodlužuje fungování stávajících obecně
prospěšných společností podle původních předpisů. Spokojený domov,
o. p. s., je neziskovou organizací, jejíž hospodářský výsledek je vždy
použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla
založena. Společnost v roce 2018 realizovala pouze hlavní činnost –
poskytování sociálních služeb. Základním předpokladem pro financování
činnosti společnosti se stala zásada vícezdrojového čerpání finančních
prostředků.

Účetnictví obecně prospěšné společnosti Spokojený
domov
Spokojený domov, o. p. s., je účetní jednotkou, vede účetnictví podle
zákona o účetnictví v aktuálně platném znění. Účtový rozvrh je sestaven
s využitím směrné účtové osnovy s ponecháním analytického členění
z transformovaného občanského sdružení. Společnost účtuje dle
vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Řádná účetní závěrka podléhá ověření auditorem z důvodu příjmu
dotací ze státního rozpočtu ve výši přesahující částku 3 mil. Kč. Výroční
zpráva je vydána ve lhůtě do šesti měsíců po skončení účetního období.
Účetnictví je vedeno jako jednookruhové, to znamená, že členění
nákladů a výnosů podle jednotlivých činností je uskutečněno ve
vnitropodnikovém účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví je organizováno
formou analytických účtů k jednotlivým syntetickým účtům nákladů
a výnosů finančního účetnictví. Účetní období je shodné s kalendářním
rokem.
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Celá činnost společnosti je rozčleněna do středisek, která jsou volena
jako nejmenší samostatně hospodařící útvary tak, že středisko provozuje
jednotlivé výkony hlavní činnosti. Doplňkové činnosti jsou sledovány ve
výkonech odděleně a samostatně.

Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
V roce 2018 Spokojený domov, o. p. s., hospodařil s finančními
prostředky získanými z více zdrojů, tj. byl naplněn základní předpoklad
vícezdrojového financování své činnosti. Společnost se ucházela
o veřejné dotace, granty, příspěvky obcí, nadační příspěvky a finanční
dary, jejichž výčet je uveden v následující části výroční zprávy.
Významným zdrojem finančních prostředků je neinvestiční dotace MPSV
přidělená prostřednictvím rozpočtů Středočeského, Královehradeckého
a Libereckého kraje na poskytování jednotlivých sociálních služeb.
Skutečně tak bylo poskytnuto a čerpáno:
 dle Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby na
rok 2018 pro poskytovatele sociálních služeb ve Středočeském kraji č. S
0118/SOC/2018 a Dodatku č.1
ze Středočeského kraje celkem
7 139 600 Kč, tj. celkem o 6,1 % vyšší čerpání ve srovnání s rokem
2017. Z uvedené dotace bylo čerpáno na
Odborné sociální poradenství

360 500 Kč

Odlehčovací služby

554 500 Kč

Pečovatelskou službu

3 065 100 Kč

Osobní asistenci

3 159 500 Kč
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 dle Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, z finančních
prostředků MPSV č. OLP/1712/2018 a Dodatku č. 1 z finančních
prostředků Libereckého kraje v Libereckém kraji celkem 3 134 733 Kč,
tj. celkem o 32,2 % vyšší čerpání ve srovnání s rokem 2017. Z uvedené
dotace bylo čerpáno na
2 084 776 Kč

Osobní asistenci
Odlehčovací služby

390 557 Kč

Pečovatelskou službu

659 400 Kč

 Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje
č. SR 18 3921078 a SR 18 1716526 celkem 3 191 160 Kč, tj. celkem
o 31,1 % vyšší čerpání ve srovnání s rokem 2017. Z toho bylo čerpáno
na
Pečovatelskou službu

339 300 Kč
2 851 860 Kč

Osobní asistenci

Dalším významným zdrojem finančních prostředků v roce 2018 bylo
čerpání Humanitárního fondu Středočeského kraje s využitím na
pečovatelskou službu ve výši 1 000 000 Kč, využití programu ESF na
osobní asistenci v Libereckém kraji ve výši 374 400 Kč, dotace
z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 195 000 Kč na zajištění osobní
asistence, pečovatelské služby a odlehčovacích služeb a příspěvky od
jednotlivých obcí, např. Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Bakova nad
Jizerou, Kněžmostu, Kosmonos, Turnova, Karlovic, Rovenska pod
Troskami, Jičína.
Čerpání finančních prostředků Spokojeného domova, o. p. s., bylo
realizováno na základě schváleného rozpočtu a jednotlivých schválených
rozpočtových změn. V roce 2018 bylo zajištěno vyrovnané hospodaření,
veškeré poskytnuté dotace a příspěvky byly řádně vyúčtovány.
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Čerpání rozhodujících položek nákladů a výnosů,
hospodářský výsledek
Skutečné náklady realizované na zjištění činnosti Spokojeného domova,
o. p. s., v roce 2018 činí:
Náklady celkem

21 165 tis. Kč

Výnosy celkem

21 750 tis. Kč

Výsledek hospodaření 2018

585 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2018 je uveden v částce před zdaněním.
Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu se stanoveným
rozpočtem, dosažený hospodářský výsledek po zdanění bude použit na
zajištění poskytovaných obecně prospěšných sociálních služeb.
K rozhodujícím nákladovým položkám patří náklady na zajištění
sociálních služeb (osobní náklady 15 657 – mzdy, zákonné sociální
pojištění a ostatní osobní náklady), ostatní nakupované služby
1 922 tis. Kč a spotřeba materiálu a energie 1 590 tis. Kč.
V rámci finančního hospodaření společnosti v roce 2018 byly realizovány
nezbytné finanční náklady na zajištění poskytovaných sociálních služeb
ve Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraji.
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Přehled výnosů v Kč
0,00

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb

3 950 179,00

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

51 100,00

3 591,07
474 944,60
488 292,00
16 781 646,00
21 749 752,67

Úroky
Ostatní provozní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

Přehled nákladů v Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Úroky

Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku
Zůst. cena prodaného dl. neh. a hm. majetku

Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
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1 550 713,79
39 535,27
663 969,29
461 204,84
32 643,97
1 922 474,79
11 593 988,00
3 728 555,00
302 310,66
32 236,00
30 692,00
876,00
43 775,93
1 596,38
193 368,87
543 085,00
12 800,00
8 630,00
21 165 202,79
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Poděkování dárcům a spolupracovníkům
Firmy:
Centr PCO, v.o.s., Press Hammer, Auto Kout Centrum, Pivovar
Rohozec, Farid Comercia, SPS – Servis a programování strojů, s. r. o.,
Comfeel, Lékárna Dr.Max, ZŠ a MŠ Jivina, Asterias s. r. o.

Nadace a nadační fondy:
Výbor dobré vůle  Nadace Olgy Havlové, Nadace Jedličkova ústavu,
Nadace Agrofert, Nadační fond Lasvit,Nadace Dětský mozek, Nadace
Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace Krása pomoci, DSAPRAGUE,
Nadace Siemens, Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji

Kraje:
Středočeský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj

Města a obce:
Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Jičín, Karlovice, Kněžmost,
Koberovy, Kosmonosy, Malá Skála, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště,
Ohrazenice, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Turnov

Fyzické osoby:
Božena Sedláková, Václav Nidrle, Sidonie Schlik

Za spolupráci v roce 2018 děkujeme:
Herci Václavu Knopovi, naší dlouhodobé mediální tváři, Heleně
Šádkové, Kateřině Maxové, Martinu Weissovi, Daniele Sedlákové, Janu
Harcubovi,
Ladislavu
Jarešovi,
Martinu
Šilarovi,
nestátnímu
zdravotnickému zařízení MALYRA, občanskému sdružení DMO Pobyty,
Domovu Modrý kámen, p. s. s., Help Centru Mladá Boleslav, Obchodní
akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, Turnov, Základní
škole Turnov, Zborovská 519, naší slovenské partnerské organizaci
Seniorka, n. o., a dalším za pomoc, podporu a spolupráci při naší
činnosti i při přípravě a realizaci našich doplňkových akcí.
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Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Na Návsi 44,
295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, IČ: 29043913
Kontaktní místa:
Mnichovo Hradiště – Veselá, Na Návsi 229
Mladá Boleslav, Palackého 1327
Turnov, Zborovská 519
Jičín, Křižíkova 1099
Horní Počaply 178, 277 03 Horní Počaply
sekretariat@spokojenydomov.cz, www.spokojenydomov.cz
tel.: 774 423 414

